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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 542TGD358 

ALAN Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi 

DAL/MESLEK Saraciye Üretim 

MODÜLÜN ADI Okul Çantası 1 

MODÜLÜN TANIMI 
Okul Çantası üretimi ile ilgili bilgi ve becerilerin uygulamalı 

öğrenildiği öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL 

Temel Kesim, Tezgâh İşlemleri, Temel Dikiş Makinelerinde 

Dikim, Saraciyede Ölçü Alma modüllerini başarıyla 

tamamlanmış olmak 

YETERLİK Okul çantası 1 yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Okul çantasında kalıp hazırlama, kesim, süsleme ve sap 

hazırlama işlemlerini tekniğe uygun yapacaksınız. 

 

Amaçlar 
1. Modele uygun kalıp hazırlayacaksınız. 

2. Amaca ve tekniğe uygun kesim yapacaksınız. 

3. Çantada, modele uygun süsleme yapacaksınız. 

4. Standarda uygun sap hazırlayacaksınız. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Saraciye üretim ateye donanımı, kesim araç- gereci, yapıştırıcı 

malzemeleri, kalıp araç –gereci,deri ve iç aksam malzemeleri 

vb  donanım. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modülün içinde yer alan, her faaliyetten sonra verilen ölçme 

araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi kendinizi 

değerlendireceksiniz. 

Öğretmen, modülün sonunda, size ölçme aracı ( test, çoktan 

seçmeli, doğru-yanlış, vb. ) kullanarak modül uygulamaları ile 

kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek değerlendirecektir. 

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
Sevgili Öğrenci, 

 

Bu modül ile okul çantası üretimi ile ilgili bir çok yeterliğe sahip olacaksınız. Okul 

çantası yapımının aşamalarını uygulamalı yaparak öğreneceksiniz 

Ülke nüfusumuzun büyük çoğunluğunu, genç nüfus oluşturmaktadır. İlköğretimin 

sekiz yıla çıkarılması ve zorunlu oluşu, okullu çocuklarımızın ve gençlerimizin sayısının 

önceki yıllara göre artış göstermesine neden olmuştur. 

 

Eğitim öğretimine devam eden çocuk ve gençlerimizin, okul hayatında gereksinim 

duydukları en önemli ihtiyaçlardan biri okul çantasıdır. Öğrencilerin defter, kitap ve ders 

araç gereçlerini içinde barındıran ve taşıma kolaylığı sağlayan çantalar, okul yaşantısının 

vazgeçilmezlerinden biridir. 

 

Okul çantasında kullanım ve taşıma kolaylığı, yıkanabilirlik ve dayanıklılık önem 

taşır. Özellikle ilköğretim seviyesindeki öğrenciler için yırtılmalara ve kopmalara karşı 

dayanıklı olmalı, su geçirmezlik özelliği taşımalıdır. 

 

Okul çantası üretimi son yıllarda oldukça renkli bir hâl almıştır. Hafif ve renk seçeneği 

sınırsız imperteks malzeme üzerine çeşitli yöntemlerle aktarılan çizgi film karakterleri ile 

öğrencilerin okul yaşantısına alışmaları kolaylaştırılmıştır. 

 

Okul çantası üretimi, iki modülden oluşmaktadır. Bu modül ile okul çantası üretimi 

için gerekli kalıp hazırlama, kesim, süsleme ve kulp (sap) hazırlama becerilerini geliştirmiş 

olacaksınız. Okul Çantası-II modülünü tamamladığınızda ise çanta üretimini tamamlamış 

olacaksınız. 
 

 
 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ- 1 
 

 

 

Okul çantası çeşitlerini öğrenecek ,okul çantası üretimi için uygun kalıbı 

hazırlayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Okul çantası satış mağazalarını gezerek okul çantası modellerini inceleyiniz. 

 

 Okul çantalarının, ilköğretim, lise ve üniversite düzeyinde ihtiyaca yönelik 

olarak model ve ölçü farklılıkları hakkında araştırma yapınız. 

 

 Okul çantalarında kullanılan süsleme teknikleri hakkında bir rapor hazırlayınız. 

 

 Okul çantalarında kullanılan malzeme çeşitlerini araştırarak, sınıfınıza malzeme 

örnekleri getirip arkadaşlarınızla birlikte inceleyiniz. 

 

 Çanta aksesuarları satan mağaza ve internet sitelerinde ürün çeşitleri hakkında 

araştırma yapınız. 

 

1. KALIP HAZIRLAMA 
 

1.1. Okul Çantası Çeşitleri 
 

Okul çantaları, ilköğretim ve lise düzeyinde farklı ihtiyaçlara ve modellere göre 

üretilir. İlköğretim çantaları, taşıma kolaylığı açısından daha küçük ve dik modellerden 

oluşur. Çantanın dik durmasını ve devrilmesini önlemek için, kenar dikişlerinde fitil 

kullanılır. Genellikle sırt askılı üretilirler. Son yıllarda ilköğretim düzeyi için, taşıma 

kolaylığı açısından çekçekli modeller de üretilmektedir. Yıkama, taşıma ve yıpranmama 

özelliğinden dolayı yapımında daha çok imperteks malzeme kullanılır. Okul çantaları, astarlı 

ya da astarsız olarak üretilir. İhtiyaca göre tek, iki ya da üç bölmeli olabilirler. 

 

Kız öğrenciler ve erkek öğrenciler için farklı renk, teknik ve malzemeden üretilen okul 

çantaları, çizgi film karakterleri ve farklı süsleme teknikleri ile okul hayatını sevdirecek ve 

zevkli kılacak şekilde cazip hâle getirilmiştir (Resim 1.1 ve 1.2). 

ÖĞRENME FAALİYETİ- 1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 1.1: Kız öğrenci çantası          Resim 1.2: Erkek öğrenci çantası 

 

Lise düzeyi okul çantaları, kız öğrenciler için genellikle omuz askılı üretilir. Erkek 

öğrenciler için ise sırt çantası kullanımı yaygındır. İlköğretim düzeyi çantaların aksine, 

yumuşak ve fitilsiz çalışılır. 

 
 

   
Resim 1.3: Liseli kız öğrenci çantası  Resim 1.4: Liseli erkek öğrenci çantası 

 

Okul çantaları genel olarak üçe ayrılır: 

 

 Sırt Çantası  

 

Sırta omuzdan geçirilerek takılan çantalardır. Okul çantaları ve spor çantalarda 

kullanılır. Sırt askılarının omuzları kesmemesi için uygun genişlikte, yumuşak, uygun 

uzunlukta ve ergonomik olması gerekir. Elleri meşgul etmediği için taşıma kolaylığı ve 

pratiklik sağlar. Sırt çantalarının elde taşıma alternatifi için ayrıca kulp (sap) da bulunur. 
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Okul sırt çantaları, ihtiyaca göre bir, iki ya da üç bölmeli olabilir. Astarlı ya da 

astarsız, cepli ya da cepsiz çalışılabilir.   

 

Çantalar yatay ya da dikey olarak üretilir. Ancak ağırlıklı olarak kullanılan tip dikey 

modellerdir (Resim 1.5, 1.6,1.7). 
  

    
Resim 1.5: Dikey kız öğrenci çantası     Resim 1.6: Dikey erkek öğrenci çantası 

 

 
Resim 1.7: Yatay model 

 

 Omuz Çantası 

 

Omuz çantası, genellikle lise düzeyi kız öğrencilerin tercih ettiği, postacı tipi çanta 

türüdür. İhtiyaca göre bir ya da iki bölmeli üretilirler. Yıkama kolaylığı açısından 

imperteksten üretimi yaygındır. Çanta ebatları ile ilgili bir standart olmamakla birlikte defter, 

kitap ölçülerini kapsayacak boyutlarda olmalıdır. Cepli ya da cepsiz üretilirler. Renk 

yelpazesi son derece geniştir ( resim 1.8). 
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Resim 1.8: Omuz çantası 

 

 Çekçekli Çantalar 

 

İlköğretim seviyesine uygun olarak üretilirler. Yükü bedenden alarak taşıma kolaylığı 

sağlar. Sırt çantası model ve tekniklerine uygun olarak aynı ebatlarda üretilirler. Çek çekler, 

sabit veya çıkarılabilir (seyyar) olarak çalışılır. Seyyar modellerde çantaya sırtta da 

taşınabilmesi için sırt askılığı monte edilir (Resim 1.9,1.10). 
 

   
Resim 1.9: Çekçekli kız çantası                     Resim 1.10: Çekçekli erkek çantası 

 

1.2. Ölçü Standartları 
 

Okul çantasında ebatlar, içinde taşıyacağı malzemeyi kapsayacak büyüklükte; sırtta 

taşınacaksa sırt ölçülerini geçmeyecek genişlik ve yükseklikte, ergonomik ve orantılı 

olmalıdır.  

 

İlköğretim sırt çantalarında en küçük ebatlar, dikey model için 34 x 28 x 14’tür. Bu 

ebat, bitmiş ürün ölçüsüdür. Bu ölçünün altına inilmez. Büyütmek için ölçüler, orantıyı 

bozmadan, ikişer cm artırılabilir. Ancak yükseklik ölçüsü, sırt beden uzunluğunu aşmaması 

için sabit bırakılabilir. 
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1.3. Malzeme Bilgisi 
 

1.3.1. Ham Madde 
 

Okul çantası üretiminde aşağıdaki malzemeler kullanılır; 

 

 Deri 

 Suni deri (vinleks) 

 İmperteks 

 Asetat (şeffaf naylon) 

 Kumaş çeşitleri ( kot, keten, file vb.) 

 

Bu malzemeler içinde, çanta üretiminde en çok kullanılanı impertekstir. Dayanıklı 

oluşu, üzerinde daha çok işlem yapma ve süsleme olanağı tanıması, yıkanabilir olması, renk 

seçeneğinin bol oluşu, düşük maliyetli olması ve üretim aşamalarındaki kolaylık bu tercihi 

etkiler (Resim 1.11). 

 
Resim 1.11: İmperteks çanta 

 

İkinci olarak tercih edilen malzeme vinlekstir. Vinleks, deriye göre daha düşük 

maliyetlidir, ancak dayanıklı bir malzeme değildir. İmpertekse kıyasla yıkama olanağı da 

yoktur (Resim 1.12). 

 

Asetat, tek başına üretimde kullanılmaktan çok, yardımcı üretim malzemesi olarak 

kullanılır. Süsleme amacıyla kullanılır. Hemen her rengi mevcuttur. Ayrıca farklı kalınlık, 

düz ve desenli çeşitleri de vardır (Resim 1.13). 
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Resim 1.12: Vinleks çanta                          Resim 1.13: Asetat (şeffaf naylon 

 

Yine asetat gibi kumaşlar da üretimde süsleme amacı ile ikinci malzeme olarak 

kullanılabilir. File, cep çalışmalarında kullanılacak uygun bir malzemedir (Resim 1.14). 
 

 
Resim 1.14: Fileden cep çalışması 

 

1.3.2. Astar Çeşitleri 
 

Okul çantasında astarlık olarak üretilecek modele ve üretimde kullanılan ham 

maddeye uygun, aşağıdaki malzemeler kullanılır: 

 

 Vinleks 

 Kumaş astarlar (pamuk, saten, naylon) 

 Elyaf 

 Sünger 

 Polyester 

 Paraşüt bezi 
 

Astarlık malzeme, çantanın kalitesine ve çantada verilmek istenen kalınlık ve ihtiyaç 

duyulan tutma özelliğine (sertliğe) göre seçilir. Çantada su geçirmezlik isteniyorsa astar 

seçimi buna göre yapılmalıdır. Sert tutumlu astar, kayma yapmayacağı için dikimde kolaylık 

sağlar. Çantada kullanılan ana malzeme yumuşak tutumlu ise sert tutumlu astar tercih 

edilmelidir. Çantada iç cep çalışması astardan yapılacaksa cebin düzgün ve dik durması için 

sert tutumlu astarlık malzeme tercih edilmelidir (Resim 1.15). 
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Resim 1.15: Astar çeşitleri 

 

1.3.3. Yardımcı Malzemeler 
 

Okul çantası üretiminde kullanılan yardımcı malzemeler şunlardır: 

 

 İplikler: Naylon, pamuk ya da polyesterdir. Kopmama, çürümeme, dikişi 

gizleme ve malzemeyi kesmeme (yırtmama) özelliğinden dolayı en çok tercih 

edileni polyester ipliklerdir (Resim 1.16). 
 

 
Resim 1.16: İplikler 

 

 Cırt bantlar: Çanta ağzı ve cep ağızlarını kapamada ve süslemede kullanılır. 

Karşılıklı birleşen dişi ve erkek parçalardan oluşan şeritlerdir. Çeşitli renkleri 

mevcuttur. 

 

 Fermuarlar: Cırt bantlar gibi çanta ağzı ve cep ağızlarını kapamada ve 

süslemede kullanılır. Plastik, metal ve kemikten üretilirler. Dişleri çeşitli 

kalınlıklarda,  dokumaları çeşitli renklerdedir. 

 



 

 10 

1.3.4. Aksesuarlar 
 

Çanta üretiminde, aşağıdaki aksesuarlar kullanılır: 

 

 Halkalar (plastik, metal): Birleştirmede, sap ve sırt askılığı montajında ve 

süslemede kullanılır (Resim 1.17 ve 1.18). 
 

  
Resim 1.17: Metal halka ve tokalar                      Resim 1.18: Plastik halka ve tokalar 

 

 Tokalar (plastik ve metal): Sırt askılığı bağlantı noktalarında, cep 

kapaklarında süsleme amaçlı kullanılır (Resim 1.17 ve 1.18). 

 

 Kabara: Çanta tabanının yere değmemesi ve kirlenip yıpranmaması için 

kullanılan plastik ya da metal yükselti aksesuarlarıdır. Farklı şekilllerde 

üretilirler. Yuvarlak olanları vidalı ya da iki ve üç bacaklıdır (Resim 1.19). 

 

  
Resim 1.19: Kabara çeşitleri                                  Resim 1.20: Bıçaklı çivi 

 

 Bacaklı çivi: Sap montajlarında ve çekçekli çantalarda tekerlek tutturmada 

kullanılır (Resim 1.20).  
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Resim 1.21: Troklar                                  Resim 1.22: Fermuar kafaları 

 

 Troklar: Birleştirmede, kulpta (sap), askı montajında ve süsleme amaçlı 

kullanılır. Çeşitli büyüklüktedirler. 

 

 Fermuar kafası (kürsör): Metal ve plastikten üretilirler. Fermuar dişlerine 

göre çeşitli büyüklüktedirler. Yuvarlak, köşeli, oval vb. şekillerde bulunurlar. 

 

 Fırdöndü: Sırt askılığı montajında kolonları birleştirmede, ağız kapamada, cep 

ağzı kapamada ve süsleme amaçlı kullanılır. Metal ve plastikten üretilirler. 

Plastik olanların çeşitli renkleri mevcuttur (Resim 1.23). 
 

 
Resim 1.23: Fırdöndü 

 

Çanta üretiminde bunların dışında aksesuar olarak zımbalar, hazır nakışlar, fitiller, 

file, boncuklar, simler, kurdeleler vb. model özelliğine göre kullanılabilir. 
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1.4. Dikiş Payı Standartları 
 

Üretimde kullanılacak malzemenin özelliği, ürüne verilecek dikiş payını etkiler. 

Kumaş için dikiş payı standardı, kumaşın dayanıklılığına göre 0.5 cm ile 1 cm arasıdır. 

Kumaş yumuşak, kaymaya ve sökülmeye müsait ise geniş bırakılmalıdır. 

 

Deri okul çantası pek üretilmemekle birlikte deri ve suni deri için dikiş payı, ortalama 

7 mm’dir. 

 

İmperteks için ortalama dikiş payı 1 cm olmalıdır. 

 

Asetat için verilecek dikiş payı, asetat kalınlığına göre belirlenir. Dikişin atmaması 

için asetat ne kadar ince ise dikiş payı o kadar fazla bırakılır. 

 

Okul çantalarında dik duruşu sağlamak için kenar dikişlerinde fitil kullanılır. Bunun 

için çanta içerden dikilir. İçerden dikilen çanta daha sonra ters yüz edilir. Ancak çanta 

üretiminde kullanılan malzeme kalınlaştıkça ve sertleştikçe ters çevirme işlemi zorlaşacağı 

için bu tür malzeme kullanılan çantalarda fitil kullanılmaz. Bu durumda kenar dikişleri biye 

ile temizlenir. 

 

Dikiş payının belirlenmesinde, üretim malzemesinin top genişliği de rol oynar. Top 

genişliği, verilen dikiş payında büyük firelere neden oluyor ise dikiş payları 1 ya da 2 mm 

küçültülebilir. 

 

1.5. Dikiş Sıklığı Standartları 
 

Dikiş sıklığı (adım) , çanta dikiminde iki ölçütlere göre belirlenir. Birincisi kullanılan 

malzemedir. Sert ve çatlamaya yatkın üretim malzemesi kullanılmış ise dikişin, malzemeyi 

kesmemesi için dikiş adımları geniş olmalıdır. 

 

İkinci ölçüt ise, dikilecek yerdir. Bazı durumlarda, parçalar birleştirilirken üst üste 

dikiş atmak gerekebilir. Bu durumda, üst üste gelecek dikişlerde ilk ( alt ) dikiş, ikinci dikiş 

sırasında malzemenin kesilmemesi için mümkün olduğunca geniş atılmalıdır. 

 

Dikiş sıklığı yukarıda belirtilen her iki durum gözetilerek 1 mm ile 5 mm arasında 

değişir.  

 

1.6. Kalıp Hazırlama 
 

Üretilecek çanta için yükseklik, genişlik ve derinlik ölçüleri belirlenir. Bu modülde 

çalışılacak çanta için bu ölçüler, 35.5x 30.5x 14 cm olarak belirlenmiştir. Belirlenen bu 

ölçülere uygun cep ölçüsü belirlenir. Yine bu modülde önden tek cepli çanta çalışılmıştır. 

Astarlama yapılmamıştır. Belirlenen ölçüler ölçü formuna aktarılır. 
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1.6.1. Ana Gövde Kalıbı Hazırlama  
 

Model mukavvası alınır. Kalıp hazırlamaya ana gövdeden başlanır. Kesim bıçağı 

bilenir. Ana gövde ebatlarından (35.5x30.5) daha büyük bir dikdörtgen kesilir (Resim 1.24). 

Mukavva ortadan ikiye katlanır (Resim 1.25). Mukavva açılarak kat ortası, kesim bıçağı ile 

mukavvayı ayırmadan kat izi yapacak şekilde hafifçe kesilir (Resim 1.26). Mukavva tekrar 

ikiye katlanır ve ana gövde taban ölçüsünün (genişlik) yarısı bulunarak (15.25 cm). katlı 

mukavva üzerinde işaretlenir (Resim 1.27). 
 

             
Resim 1.24: Mukavva kesme       Resim 1.25: Mukavvayı ikiye katlama 

 

             
Resim 1.26: Kat izi oluşturma            Resim 1.27: Taban ölçüsü alma 

 

Ana gövde üst genişlik ölçüsünün yarısı ( 12.5 cm) mukavva üzerinde işaretlenir. 

Gövde genişlik alt ve üst işaretleri birleştirilerek kesilir ve ana gövde genişlik formu 

bulunmuş olur (Resim 1.28). Çanta yükseklik ölçüsü mukavva üzerinde alınır, işaretlenerek 

kesilir (Resim 1.29).  

 

Esas şeklini vermek için gövde köşeleri yuvarlatılır. Köşeler ne kadar dik olursa çanta 

o kadar büyük görünecektir. Ana gövde mukavvası, kat yerinden ikiye katlanarak gövde üst 

köşe pergelle yuvarlaklaştırılır. Alt köşe, daha dik ve küçük açı ile yuvarlaklaştırılır ve kesim 

bıçağı ile kesilir (Resim 1.30). Böylece ana gövde hazırlanmış olur (Resim 1.31). 
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Resim 1.28: Gövde genişliğini oluşturma             Resim 1.29: Gövde yüksekliğini oluşturma 

 

 
Resim 1.30: Köşe oluşturma 

 

 
Resim 1.31: Ana gövde kalıbı 
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1.6.2. Ön Cep Kalıbı Hazırlama 
 

Ön cep kalıbı, ana gövde kalıbının dört kenarından ikişer cm küçültme yapılarak 

oluşturulur.  

 

1.6.3. Gövde Faltası ( Sufle) Kalıbı Hazırlama 
 

Falta; çantaya genişliğini veren, bayan çantasında sufle diye tabir edilen yan 

parçalardır (Resim 1.32). Çantanın bu bölümü, okul çantası imalatında falta diye isim edilir. 

 
Resim 1.32: Falta 

 

Okul çantasında falta, taban ve fermuar bölümü olmak üzere iki kısımdan oluşur. Ana 

gövdede olduğu gibi cepte de cebe genişlik vermek için falta uygulanır.  

 

Falta kalıbı, gövde kalıbı üzerinden ölçülendirilerek çıkarılır. Aynı şekilde cebe falta 

yapılacak ise cep kalıbı ölçülendirilerek cep faltası oluşturulur. 

 

Ölçülendirmeye ana gövdeden başlanır. Gövdenin alt ve üst orta kat yerlerine çentik 

atılır. Ana gövde ortadan ikiye katlanır. Kat yeri hariç tüm kenarı mezura ile ölçülür (Resim 

1.33). Elde edilen uzunluk tüm gövde uzunluğunu bulmak için iki ile çarpılır (61x2= 122). 

Bu uzunluk falta uzunluğudur. Fermuar faltası ve dip faltası iki bölüm hâlinde çalışılacağı 

için, bu uzunluğun % 40 ‘ı fermuar faltası ,% 60’ı dip faltası kalıbı olacaktır. Bu oran, 

fermuar açıldığında çanta içinin rahat görülebilmesi ve içindeki eşyanın kolayca 

çıkarılabilmesi için gerekli görülen fermuar mesafesidir. Bu oran standart değildir. İsteğe 

göre değiştirilebilir. 
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Resim 1.33:Kenar ölçüsü alma               Resim 1.34: Fermuar faltasını ölçülendirme 

 

Fermuar yeri, çantanın ağız kısmında ölçülerek işaretlenir (52 cm) (Resim 1.34). Bu 

uzunluk çevre uzunluğundan çıkarılır (122 - 52 = 70 cm). Elde edilen 70 cm dip falta 

uzunluğudur.   

 

 Fermuar Falta Kalıbı 

 

Falta uzunlukları elde edildikten sonra genişlik belirlenir. Bu genişlik, çantanın 

derinliğini oluşturacaktır. Daha önce belirlenmiş olan çanta derinliği, dikiş payları dâhil 14 

cm’dir.  

 

Falta, dip ve fermuar faltası olmak üzere iki bölümden oluşur. Bu iki faltanın 

genişliklerinin aynı olması gerekir. Ancak fermuar faltası, araya fermuar dikileceği ve 

fermuar dikimi için dikiş payı da gerektiği için ölçümün son derece dikkatli yapılması 

gerekmektedir.  

 

Fermuar faltasında arka geniş kısım 11 cm genişliğinde, dar ön kısım 4 cm 

genişliğinde olmalıdır (Resim 1.35). Bu genişliklerin 1’er cm’i fermuar dikiş payıdır. 

11+4=15-2= 13 cm. Bir cm fermuarın kendi genişliği olacağı için istenen genişliğe (14 cm) 

ulaşılacaktır. Fermuar faltası uzunluğu hatırlanacağı gibi 52 cm idi. Bu durumda fermuar 

faltası kalıbı 52 x 11 ve 52 x 4 cm olarak iki parça hâlinde model mukavvasından çıkarılır.  

 

 
Resim 1.35: Fermuar faltası ölçülendirme 
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 Dip Falta Kalıbı 

 

Dip falta, tek parçadan oluşur. Yukarıda belirlenmiş olan uzunluk ve genişliğe göre 

ölçülendirilir ve model mukavvasından kesimi yapılır(70 x 14 cm).Dip falta en ortası 

bulunarak iki kenara da çentik atılır (Resim 1.36). Dar kenarların dikiş payları 1 cm’den 

işaretlenerek bıçak ile kesik atılır (Resim 1.37). 
 

  
Resim 1.36: Dip faltaya orta işareti alma       Resim 1.37: Dip falta dikiş payı işareti alma 

 

1.6.4. Cep Faltası Hazırlama 
 

Cep kalıbının alt ve üst orta işaretleri alınıp (ağız ve tabanda) çentik atılarak 

işaretlenir. Gövde faltasında olduğu gibi cep kalıbı ikiye katlanarak kat yeri hariç boydan 

boya mezura ile çevresi ölçülür (Resim 1.33)  (53 cm). Cepte alt ve üst falta arasındaki oran 

% 50 olarak hesaplanır. Cep faltası dar olacağı için, fermuar açılım payı geniş olmalıdır.  

 

Fermuar faltası, cepte tek parçadan oluşur. Fermuarın bir kenarı faltaya, diğer kenarı 

direkt fitile dikilecektir (Resim 1.32). Bu nedenle cep faltası kalıbı aşağıdaki ölçülerde 

model mukavvasından iki parça hâlinde çıkarılır: 

 

 Cep dip falta kalıbı: 53 x 5 cm 

 Cep fermuar falta kalıbı: 53 x 4 cm 

 

Cep dip faltasının en ortası bulunarak gövde dip faltasında olduğu gibi iki kenarına 

çentik atılır. Dar kenarları da 1 cm’den dikiş payı işareti olmak üzere kesim bıçağı ile 

işaretlenir. 

 

1.6.5. Omuz Askılığı Kalıbı Hazırlama 
 

Omuz askılığı, çantayı sırtta taşımak için kullanılır. Omuz askılığı üç şekilde 

hazırlanır: 
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Tulum askı: Askının omuzdan kaymasını önlemek için askının sırta gelen iç yüzeyi 

kaymaz bir malzeme ile diğer yüzeyi çanta üretiminde kullanılan malzeme ile tulum şeklinde 

dikilerek çevrilir (Resim 1.38). 

 

Katlamalı askı: Tek parça kumaş, eva etrafından çevrilerek ortasından dikişle 

sabitlenir. Askı için farklı kalınlıkta eva kullanılabilir (Resim 1.39). 
 

   
Resim 1.38: Tulum omuz askılığı               Resim 1.39: Katlamalı omuz askılığı 

 

Biyeli askı: Tulum çalışmada olduğu gibi iki parça kumaştan oluşur. Bu iki parça, 

kenarları dışardan biye dikişi ile birleştirilir (Resim 1.40). 
 

 
Resim 1.40: Biyeli omuz askılığı 

 

Hazır askı: Kumaş kaplamadan direkt eva veya kolon gibi hazır malzemeler 

kullanılarak hazırlanır.  
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Askı ne kadar geniş hazırlanırsa o kadar sağlam olur. Genellikle bitmiş genişliği 6 cm 

dir. Bu genişlik, omuza askının oturması, omuzu kesmemesi ve omuzdan kaymaması için 

ideal genişliktir. 

 

Omuz askılığında uzunlukla ilgili bir standart bulunmamakla birlikte, ilkokul çantaları 

için ideal uzunluk 36–40 cm arası, lise çantaları için ise 40- 42 cm arasıdır. 

 

Bu modülde verilen omuz askılığı kalıbını hazırlamak için;  

 

Model mukavvası hazırlanır. 36 x 6 cm ölçülerinden geniş olmak üzere mukavva 

kesilir. Uzunlamasına ortadan ikiye katlanarak kesim bıçağı ile mukavvayı kesmeden kat 

yeri verilir (Resim 1.41). Enden 3 cm, boydan 36 cm işaretlenerek kesilir (Resim 1.42). 

 

  
Resim 1.41: Kalıbı gönyeleme          Resim 1.42: En ve boy işaretlerini alma 

 

  
Resim 1.43: Kenar yuvarlama             Resim 1.44: Omuz askılığı kalıbı 
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Kalıbın altta kalacak ve toka takılacak kenarı, kalıp hâlâ katlı iken pergel ile 

yuvarlatılır ve kesilir (Resim 1.43).Bu modülde, biyeli askı çalışması yapılacaktır. Biye 

dikişinde potluk yapmaması için, yuvarlağın mümkün olduğunca geniş açı ile 

şekillendirilmesi uygun olacaktır (Resim 1.44). Askının bu kenarı, model özelliğine ve 

tercihe göre farklı şekillerde de kesilebilir. 
 

1.6.6. Cep Monta Şablon Kalıbı Hazırlama 
 

Cep monta şablonu, cebi gövde üzerine doğru yerleştirmek için ihtiyaç duyulan 

kalıptır. Kalıbın dış çevresi gövde kalıbı ile aynıdır. İç çevresi ise cep kalıbının tüm çevre 

uzunluğundan 1 cm kısa olmalıdır. Kalıp çıkarmada kolaylık sağlaması açısından, cep 

kalıbının her bir kenarından 0.5 cm içeri girip küçültülerek de hazırlanabilir. Kalıbın kenar 

genişliği yaklaşık 2 cm. olacaktır (Resim 1.45). Cep monta şablonu mukavva üzerine 

çizilerek kesilir. Daha sonra montajda kolaylık sağlaması açısından alt ve üst orta işaretleri 

kalıp üzerine aktarılmalıdır. 
 

 
Resim 1.45: Cep monta şablonu 

 

1.6.7. Toka Tutamağı Kalıbı Hazırlama 
 

Omuz askılığı kolonlarını gövdeye sağlam tutturabilmek için bağlantı noktasını 

oluşturacak bir tutamak hazırlamak gerekir. Tutamak kalıbını hazırlamak için model 

mukavvasından 12 x 12 cm ebatlarında bir kare hazırlanır. Bu kare, karşı köşegenlerinden 

birleştirilerek kesilir ve bir dik üçgen elde edilir.  
 

1.6.8. Kulp (Sap) Monta Şablon Kalıbı Hazırlama 
 

Çanta sapının çantaya doğru olarak yerleştirilebilmesi için şablon hazırlamak gerekir. 

Bu şablon aynı zamanda paylı bırakılan gövde fermuar faltasının son boyunu da verecektir. 

Bunun için, mukavvadan 13 cm eninde ve 46.5 cm boyunda bir dikdörtgen kalıp hazırlanır. 

Bu kalıp üzerinde, bir kenarından (uzun kenar) 5 cm’lik mesafe işaretlenerek kalıp boyunca 

çizilir. Kalıp ortadan ikiye katlanarak (kısa kenar boyunca) kesim bıçağı ile mukavvayı 

ayırmadan kesik atılır. Kat ortasından 5 cm’lik çizgi boyunca, 8.5 cm mesafe bulunur ve 

işaretlenir. Bu işaret yerinde, kalıp kısa kenarı boyunca 1.5 cm’lik bir delik açılır (Resim 

1.46). Kalıbın diğer yarısına da geçmiş olan bu delikler, kulp (sap) un gövde fermuar faltası 

üzerinde montajlanacağı yeri gösterir. Şablon boyu ise alt faltanın fermuar faltasına 

birleştirileceği yeri işaret eder.  
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Resim 1.46: Kulp (sap) monta şablonu 

 

Bu modülde verilen okul çantasına ait kalıplar, 1/3 ölçekle ekler bölümünde 

verilmiştir. Çıkardığınız kalıpların doğruluğunu kalıplar üzerinde kontrol ediniz. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Kullanılacak Araç Gereçler 
 

 Çizim masası 

 Kesim masası 

 Model mukavvası 

 Mezura 

 Kesim bıçağı 

 Masat, eğe 

 Çelik cetvel 

 Kalem 

 Kesim lastiği 

 

İşlem basamakları ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak okul çantası kalıbı 

hazırlayınız.  

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Kalıp hazırlamak için gerekli araç ve 

gereçleri hazırlayınız. 

 Doğru araç-gereç hazırladığınızdan emin 

olunuz. 

 Kesim bıçağını bileyiniz.  Elinizi kesmemeye özen gösteriniz. 

 Verilen ölçülere uygun olarak gövde 

kalıbını çıkarınız. 
 Doğru ve hassas ölçü alınız. 

 Verilen ölçülere uygun olarak cep kalıbını 

çıkarınız. 

 Gövde kalıbının cep kalıbını 

etkileyeceğini unutmayınız. 

 Verilen ölçülere uygun olarak gövde falta 

kalıplarını çıkarınız. 

 Hatalı kalıbın, montajda problem 

çıkaracağını unutmayınız. 

 Verilen ölçülere uygun olarak cep falta 

kalıplarını çıkarınız. 

 Malzemeyi ve zamanı ekonomik 

kullanınız. 

 Verilen ölçülere uygun olarak omuz 

askılığı kalıbını çıkarınız. 
 Kaza risklerine karşı dikkatli olunuz. 

 Verilen ölçülere uygun olarak cep monta 

şablon kalıbını çıkarınız. 
 İş önlüğü giyiniz. 

 Verilen ölçülere uygun olarak toka 

tutamağı kalıbını çıkarınız. 

 Çalışmalarınızı arkadaşlarınızınki ile 

karşılaştırınız. 

 Verilen ölçülere uygun olarak kulp(sap) 

monta şablon kalıbını çıkarınız. 

 Sapı doğru montajlamanın önemini 

unutmayınız. 

 Kalıpların doğruluğunu kontrol ediniz. 
 Öğretmeniniz veya sektör elemanı ile 

birlikte çalışmanızı değerlendiriniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

OBJEKTİF TEST (ÖLÇME SORULARI) 

 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız 

 
1. (   ) ise okul çantaları yumuşak ve fitilsizdir. 

2. (   ) Okul çantaları genel olarak üç gruba ayrılır:Sırt çantası, omuz çantası ve çekçekli 

çanta. 

3. (   ) İlköğretim sırt çantasında en küçük ebatlar:30x26x10’dur. 

4. (   ) Okul çantası üretiminde en çok kullanılan malzeme impertekstir. 

5. (   ) Çanta üretiminde kullanılan ana malzeme, yumuşak tutumlu ise yine yumuşak 

tutumlu astarlık malzeme seçilmelidir. 

6. (   ) Kabara; çanta tabanının yere değmesini, kirlenip yıpranmasını engellemek için 

kullanılan plastik veya metalden üretilmiş yükselti aksesuarıdır. 

7. (   ) İmperteks malzeme için dikiş payı standardı 0.5 cm’dir. 

8. (   ) Asetat ne kadar kalın ise dikiş payı o kadar fazla verilmelidir. 

9. (   ) Sert ve çatlamaya müsait üretim malzemelerinde, dikiş sıklığı geniş olmalıdır. 

10. (   ) Çanta köşelerinin dik açı ile yuvarlatılması, çantayı daha büyük gösterir. 

11. (   ) Falta çekçekli çantalarda tekerleği tutturmak amacı ile kullanılan çiviye denir. 

12. (   ) Omuz askısı için ideal genişlik 6 cm’dir. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Objektif testteki cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı 

belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt 

yaşadığınız sorularla ilgili konuları, faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz.  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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UYGULAMALI TEST 
 

Değerlendirme Kriterleri Evet Hayır 

 

1. Kalıp hazırlamak için gerekli araç ve gereçleri hazırladınız mı? 
  

 

2. Kesim bıçağını bilediniz mi? 
  

 

3. Verilen ölçülere uygun olarak gövde kalıbını çıkardınız mı? 
  

 

4. Verilen ölçülere uygun olarak cep kalıbını çıkardınız mı? 
  

 

5. Verilen ölçülere uygun olarak gövde falta kalıplarını çıkardınız 

mı? 

  

 

6. Verilen ölçülere uygun olarak cep falta kalıplarını çıkardınız 

mı? 

  

 

7. Verilen ölçülere uygun olarak omuz askılığı kalıbını çıkardınız 

mı? 

  

 

8. Verilen ölçülere uygun olarak cep monta şablon kalıbını 

çıkardınız mı? 

  

 

9. Verilen ölçülere uygun olarak toka tutamağı kalıbını çıkardınız 

mı? 

  

 

10. Verilen ölçülere uygun olarak kulp(sap) monta şablon kalıbını 

çıkardınız mı? 

  

 

11. Kalıpların doğruluğunu kontrol ettiniz mi? 
  

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Uygulamalı testteki cevaplarınızın hepsinin “Evet” olmalıdır. Eğer “Hayır” cevabınız 

varsa uygulamayı tekrar ediniz. 

 

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz, diğer faaliyete geçiniz.  
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ÖĞRENME FAALİYETİ- 2 
 

 

 

 

Kesim tekniklerini öğrenecek ,okul çantasını kalıba uygun elde en az fire ile kesimini 

yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Saraciyede kullanılan kesim makineleri ve tekniklerini araştırınız. 

 

 Elde ve makinede kesim arasındaki nitelik farkını, arkadaşlarınız ile tartışınız. 

 

 Gözlemlerinizi rapor haline getirip sınıfta arkadaşlarınızla karşılaştırınız. 

 

2. KESİM 
 

2.1. Kesim Teknikleri 
 

Okul çantası üretiminde malzeme kesimi 4 şekilde yapılır; 

 

2.1.1. Makasla Kesim 
 

Kalıplar malzeme üzerine çizilerek makasla tek ya da çok katlı yapılan kesimdir. 

Zaman aldığı ve kesim hata payı yüksek olduğu için pek tercih edilmez. Kesim için 

geliştirilmiş makinelerin olmaması durumunda kullanılacak bir yöntemdir. 

 

2.1.2. Preste Kesim 
 

Saraciyede özellikle yüksek miktarda kesimin yapılacağı durumlarda kullanılan pres 

makinelerinde, kesim bıçakları ile yapılan kesim yöntemidir. Zamandan ve fire verme payı 

az olduğu için malzemeden tasarruf sağlar (Resim 2.1).  

 

2.1.3. Giyotinde Kesim 
 

Giyotin makinesi, şerit kesme makinelerinden önce düz hatlı şerit kesiminde 

kullanılan makinedir. Gelişen teknoloji ve üretilen yeni makinelerden sonra, kullanım alanı 

oldukça azalmıştır (Resim 2.2). 

ÖĞRENME FAALİYETİ- 2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 2.1: Preste kesim                              Resim 2.2: Giyotinde kesim 

 

2.1.4. Pastal (Motor) Kesim 
 

Pastal, motorla çalışan, tabanca şeklinde elle kumanda edilen alettir. Pastal kesim, 

zamandan tasarruf sağlamak için yüksek adetli kesimlerde tercih edilir. Elli kat kumaşın tek 

seferde kesimi mümkündür. 
 

 
Resim 2.3: Pastalla kesim 

 

2.1.5. Bıçakla Kesim 
 

Kesim bıçağı ile elde yapılan kesimdir. Az sayıda üretim yapılacaksa tercih edilir. Bu 

modülde elde bıçakla kesim tekniği uygulanmıştır. 

 

2.2. Kesim İşlemi 
 

Kesim masası hazırlanır. Kesim bıçağı bilenir. Kesim mukavvasına aktarılan çanta 

kalıpları hazırlanır. Bu modülde çanta üretiminde 420 dny imperteks kullanılmıştır.  
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Kesime gövde kalıbından başlanır. Ön ve arka gövdeyi oluşturacak gövde kalıbı, 

kesim masasına yerleştirilerek kesim bıçağı ile kaydırma yapmadan iki adet kesilir 

(Resim 2.4). Kesilen gövde ikiye katlanarak alt ve üstten orta işaret yerlerine çentik atılır 

(Resim 2.5). Bu işaretler, montaj aşamasında kaydırmadan parçaları birleştirmeye olanak 

sağlayacaktır. 
 

  
Resim 2.4: Gövde kesimi                   Resim 2.5: Gövde orta işaretlerini alma 

 

Kesilen parçalardan biri arka gövde, biri ön gövde olacaktır. Arka gövde parçası ikiye 

katlanır. Gövde parçanın üst kısmına, kat yerinden iki cm mesafede çentik atılır (Resim 2.6). 

Bu işaretler, omuz askılarının arka gövdeye montaj yerini gösterecektir. 

 

 
Resim 2.6: Omuz askısı işareti alma 

 

Cep kalıbı imperteks üzerine yerleştirilir. Kesim bıçağı ile kaydırmadan kesimi yapılır 

(Resim 2.7). Ortadan ikiye katlanarak kat yeri bulunur ve montaj işareti olarak çentik atılır 

(Resim 2.8). 
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Resim 2.7: Cep kesimi                             Resim 2.8:Cep orta işareti alma 

 

Gövde parçanın dip ve fermuar falta kalıpları imperteks üzerine ekonomik olarak 

yerleştirilir ve kaydırma yapmadan çelik cetvel yardımı ile kesimi yapılır (Resim 2.9). Dip 

falta orta işaretleri, kumaşa çentik atılarak işaretlenir. Dip falta dar kenarındaki kenar 

kıvırma işaretleri de kumaş üzerine aktarılarak 1 cm’den dışarıya doğru katlanır 

(Resim 2.10). 
 

     
Resim 2.9: Falta kesimi                        Resim 2.10: Falta kenarını kıvırma 

 

Toka tutamağı kalıbı, imperteks üzerine yerleştirilir. Kesim bıçağı ve çelik cetvel 

yardımı ile iki adet kesilir (Resim 2.11). Dik üçgenin uzun kenarı, bir cm içerden içeri 

kıvrılır (Resim 2.12). 
 

Omuz askılığı, kalıbı imperteks üzerine yerleştirilerek kaydırma yapmadan dört adet 

kesilir.  
 

Örnek çantada, hazır plastik kulp kullanılacaktır. Sap çeşitleri 4. faaliyette verilecektir. 

Hazır sapı, çantaya tutturmak için kolon kullanılacaktır. Kolonlar farklı genişliklerde olabilir. 

Bu çalışmada 2,5 cm genişliğinde kolon kullanmak uygun olacaktır. Kolon düz şerit olduğu 

için kalıp hazırlamaya gerek yoktur. Direkt kesimi yapılır. Kolon, dokuma özellikli olduğu 

için kesildiğinde sökülebilir. Bu yüzden kesim yakarak yapılır. 12 cm’lik hazır plastik kulp 

için 28 cm boyunda, 2,5 cm genişliğinde ve çantaya uygun renkte kolon, sıcak tel veya bıçak 

ile kesilir (Resim 2.13). 
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Resim 2.11: Toka tutamağının kesimi         Resim 2.12: Toka tutamağını dikişe hazırlama 

 

  
Resim 2.13: Sap için kolon kesimi            Resim 2.14: Omuz askısı için kolon kesimi 

 

Omuz askılarını çantaya tutturmak için yine kolon kullanılır. Bu amaçla yine 2,5 cm 

genişliğinde ve 42 cm uzunluğunda kolon, aynı yöntemle iki adet kesilir (Resim 2.14). 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Kullanılacak Araç Gereçler 

 İstenen renkte 420 dny imperteks 

 Çanta kalıpları 

 Kesim bıçağı 

 Masat, eğe 

 Kesim lastiği 

 Kesim masası 

 Çelik cetvel 

 2,5 cm genişliğinde ve imperteks renginde kolon 

 Elektirikli tel veya bıçak 

 Metre 

 Giyotin 

 Motorlu kesim makinesi 

İşlem basamakları ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak, çanta parçalarını 

elde kesiniz. 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Kesim bıçağını bileyiniz.  Elinizi kesmemeye özen gösteriniz. 

 Çanta gövdesini bıçak ve çelik cetvel 

yardımı ile kesiniz. 
 Kesim yaparken kumaşı kaydırmayınız. 

 Gövde orta işaretlerine çentik atınız. 
 Hatalı işaret almanın çanta montajında 

sorun çıkaracağını unutmayınız. 

 Arka gövde üst montaj işaretlerini alınız.  Doğru ölçü alınız (kat ortasından 2 cm). 

 Cebi kesiniz.  Bıçağın keskinliğini kontrol ediniz. 

 Cep orta işaretlerine çentik atınız. 
 Hatalı işaret almanın çanta montajında 

sorun çıkaracağını unutmayınız. 

 Gövde ve cebin fermuar ve dip faltalarını 

kesiniz. 
 Kumaşı ekonomik kullanınız. 

 Gövde ve cebin dip faltalarının orta 

işaretlerine çentik atınız. 
 Çentiği çok büyük atmayınız. 

 Gövde ve cebin dip faltalarının kenar 

kıvırma işaretlerini alıp katlayınız. 

 Kenar kıvırma işaretlerini kalıba uygun 

olarak 1cm’den alınız. 

 Toka tutamağını kesiniz.  Kesim risklerine karşı dikkatli olunuz. 

 Toka tutamağını 1 cm’den kıvırınız. 
 Katlamayı dik üçgenin uzun kenarından 

yapınız. 

 Sap için kolon kesiniz.  Elinizi yakmayınız. 

 Omuz askısı için kolon kesiniz. 
 İş aletlerini amaçları dışında 

kullanmayınız. 

 Kesimin istenen niteliklerde olup 

olmadığını kontrol ediniz. 

 Öğretmeniniz veya sektör temsilcisi ile 

kesim işleminin doğruluğunu kontrol 

ediniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

OBJEKTİF TEST (ÖLÇME SORULARI) 
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız 

 

1. (   ) Pastal ile düz hatlı kesimler yapılır. 

2. (   ) Pres makinesinde 50 kata kadar tek seferde kesim yapılabilir. 

3. (   ) Gövde montaj işaretleri, gövde parçanın taban ve ağız ortalarına alınır. 

4. (   ) Omuz askılığı montaj işareti, sadece arka gövde parçasına atılır. 

5. (   ) Toka tutamağının kısa kenarı, dikişe hazırlamak amacı ile katlanır.  

6. (   ) Kulp için kesilecek kolon uzunluğu 26 cm’dir. 

7. (   ) Omuz askılığı için kolon uzunluğu 42 cm’dir. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test’”e geçiniz 

 

 

 

UYGULAMALI TEST 
 

Değerlendirme Kriterleri Evet Hayır 

1. Kesim bıçağını bilediniz mi?   

2. Çanta gövdesini bıçak ve çelik cetvel yardımı ile kestiniz mi?   

3. Gövde orta işaretlerine çentik attınız mı?   

4. Arka gövde üst montaj işaretlerini aldınız mı?   

5. Cebi kestiniz mi?   

6. Cep orta işaretlerine çentik attınız mı?   

7. Gövde ve cebin fermuar ve dip faltalarını kestiniz mi?   

8. Gövde ve cebin dip faltalarının orta işaretlerine çentik attınız 

mı? 
  

9. Gövde ve cebin dip faltalarının kenar kıvırma işaretlerini alıp 

katladınız mı? 
  

10. Toka tutamağını kestiniz mi?   

11. Toka tutamağını 1 cm’den kıvırdınız mı?   

12. Sap için kolon kestiniz mi?   

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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13. Omuz askısı için kolon kestiniz mi?   

14. Kesimin istenen niteliklerde olup olmadığını kontrol ettiniz mi?   

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Uygulamalı testteki cevaplarınızın hepsinin “Evet” olmalıdır. Eğer “Hayır” cevabınız 

varsa uygulamayı tekrar ediniz. 

 

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz, diğer faaliyete geçiniz.  
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ÖĞRENME FAALİYETİ- 3 
 

 

 

 

Okul çantası süsleme tekniklerini öğrenecek, okul çantasının süslemesini modele 

uygun  yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Okul çantası satan mağazaları gezerek okul çantasında kullanılan süsleme 

çeşitlerini araştırınız. 

 

 Okul çantasında süsleme yapmanın, öğrenciler üzerindeki etkilerini 

arkadaşlarınız ile tartışınız. 

 

 Bulduğunuz farklı süsleme materyallerini sınıfa getirerek arkadaşlarınız ile 

paylaşınız. 

 

 Okul çantası yapan atölyeleri gezerek konu hakkında ayrıntılı bilgi alınız. 

 

 Okul çantasında kullanılan süsleme şekillerinin dayanıklılığı hakkında 

arkadaşlarınız ile tartışınız. 

 

 Süsleme şekilleri ile ilgili bir rapor hazırlayınız. 

 

3. SÜSLEME 
 

Okul çantasında süsleme son derece önemlidir.  Renk renk çalışılmış okul çantaları, 

farklı teknikler ve malzemelerle albenili hâle getirilerek öğrencilerin okul hayatını sevmeleri 

amaçlanmaktadır.  

 

Kız ve erkek çantalarını birbirinden ayıran, seçilen renkler ve süslemede kullanılan 

desenlerdir. Özellikle ilköğretim öğrencileri için kız ve erkek öğrencilere uygun, farklı 

renkler ve desenler kullanılmaktadır. Günün modası, popüler çizgi film karakterleri ve 

gelişen teknolojinin sunduğu olanaklar bu amaca hizmet etmektedir. Süsleme tekniklerinin 

biri ya da birkaçı aynı çanta üzerinde uygulanabilir. 

 

Çanta süslemede kullanılan malzeme,  teknik ve renklerle ilgili herhangi bir sınırlama 

yoktur. Yaratıcılığa ve çocuk psikolojisine uygun olabilecek her türlü uygulama yapılabilir. 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ- 3 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Çantada süsleme yapılacak ise süsleme tekniğine bağlı olarak genellikle kesim 

işleminden hemen sonra yapılır.  

 

Okul çantasında kullanılan süsleme teknikleri, genel olarak aşağıdaki şekilde 

sınıflandırılır; 

 

3.1. Süsleme Teknikleri 
 

3.1.1. Baskıyla Süsleme 
 

Baskı makinelerinde yapılan süsleme tekniğidir. Üretim yapan atölyelerde genellikle 

bu makineler bulunmaz. Baskı işleri, dışarıdaki bu işle uğraşan atölyelere yaptırılır.  

 

 Transfer Baskı 

 

Resim ve şekillerin, kumaş üzerine baskı makinelerinde transfer edilmesi işlemidir 

(Resim 3.1). 

 
Resim 3.1: Transfer baskı 
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Resim, yazı ve şekillerin serigraf baskı yöntemiyle baskı makinesinde kumaş üzerine 

aktarılmasıdır (Resim 3.2). 

 
Resim 3.2: Serigraf baskı 

 

 Sıcak Baskı 

 

Deri ve suni deri üzerine, klişe basılarak oluşturulan baskı türüdür. Daha çok logo ve 

amblem basmak için kullanılır. 

 

3.1.2. Dikişle Süsleme 
 

Dikişle süsleme, küçük parçaları değerlendirmek için ya da renkli kumaş ya da derileri 

bir arada kullanarak çantaya estetik değer kazandırılmak istendiğinde kullanılan, spor dikişle 

tamamlanan süsleme tekniğidir. Dikişi ön plana çıkarmak için renkli ve kalın iplikler 

kullanılabilir.  

 

 Düz Dikiş 

 

Çanta parçalarını birleştirmek için ya da tek parça üzerinde düz ya da eğri çizgiler 

oluşturacak şekilde makinede yapılan dikiştir. Dikişler tek ya da çift sıra olabilir (Resim 3.3). 
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Resim 3.3: Düz dikişle süsleme 

 

 Zikzak Dikiş 

 

İki parçayı birleştirme ya da süsleme amaçlı kullanılan dikiştir. Zikzak dikiş 

makinelerinde veya düz dikiş makinelerinde uygun plaka takılarak yapılır. Aşağıdaki şekilde 

görüntü verir. 

 

 Kabartma Dikiş 

 

Kumaş katı arasına farklı kalınlıklarda, plastik ya da pamuk fitil konulup fitilin her iki 

kenarından dikiş atılarak, kabartma görüntüsünün verildiği süsleme tekniğidir (Resim 3.4). 
 

 
Resim 3.4: Kabartma dikiş 
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3.1.3. Nakışla Süsleme 
 

İki şekilde yapılır; 

 

 Nakış İşleyerek Süsleme 

 

Nakış makinelerinde işleme yaparak oluşturulan süsleme tekniğidir. Bu işlem, ayrı bir 

sektör olduğu için, saraciye atölyelerinde yapılmaz. İsteğe göre makine nakışı yapan 

atölyelerde yaptırılır (Resim 3.5). 
 

 
Resim 3.5: Nakışla süsleme 

 

 Hazır Nakışlarla Süsleme 

 

Piyasada hazır olarak satılan nakışlı kumaşlar, çanta üzerine aplike yapılarak dikilir. 

 

3.1.4. Hazır Aksesuarlarla Süsleme 
 

Yukarıda verilen tekniklerin dışında çanta, hazır aksesuarlarla da süslenebilir. 

Bunların bazıları şunlardır;  

 

Pul ve boncuklar, kurdeleler, çeşitli renk ve ebatta fermuarlar, file kumaş, kancalar 

(Resim 3.7). Halkalar, kaplanmış eva ( dolgu özelliği vermek için), kordonlar, sicimler, ipler 

vb.  

 

Aşağıdaki çantada transfer baskı, dikişle süsleme ve hazır aksesuarlarla süsleme 

teknikleri bir arada kullanılmıştır (Resim 3.6). 
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Resim 3.6: Karışık süsleme teknikleri 

 

 
Resim 3.7: Toka ve kancalarla süsleme 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Kullanılacak Araç Gereçler 

 

 Karbon kâğıdı 

 Kurşun kalem 

 Cetvel 

 Parşömen kâğıdı 

 Çizim masası 

 Çeşitli desen ve şekiller 

 Düz dikiş makinesi 

 Dikiş ipi 

 Makas 

 

İşlem basamakları ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak arzu ettiğiniz desen 

ile makinede düz dikişle cebi süsleyiniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Bir desen seçiniz.  Okul çantasına uygun bir desen seçiniz. 

 Deseni karbon kâğıdı ile cebe geçiriniz. 
 Deseni cep üzerine yerleştirirken dikiş 

paylarını hesaba katınız. 

 Makineyi dikime hazırlayınız. 
 Kumaşa uygun iğne takınız ve dikiş sıklığı 

ayarı yapınız. 

 Uygun renkte ipi makineye takınız. 
 Kumaşa uygun kalınlıkta ipi, gerginlik 

ayarı kontrolü yaparak takınız. 

 Desenin üzerinden makinede dikişle 

geçiniz. 
 Deseni kaydırmadan dikiniz. 

 İplikleri temizleyiniz.  İplikleri alta çekerek temizleyiniz. 

 İşlemin doğruluğunu kontrol ediniz. 
 Öğretmeniniz veya sektör elemanı ile 

birlikte işin niteliğini kontrol ediniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 

 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız 

 
1. (   ) Süsleme, kesim işleminden sonra yapılır. 

2. (   ) Sıcak baskı, imperteks üzerine yapılabilir. 

3. (   ) Kumaş katı arasına fitil konularak yapılan dikiş, zikzak dikiştir. 

4. (   ) Süslemede farklı teknikler bir arada kullanılabilir. 

5. (   ) Dikişle süsleme, küçük parçaları değerlendirmek için avantaj sağlar. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız 

sorularla ilgili konulara geri dönerek tekrar inceleyiniz. Tüm sorulara doğru cevap 

verdiyseniz diğer öğrenme faaliyetine geçiniz.  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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UYGULAMALI TEST  

 
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet,  kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz 

 

Değerlendirme Kriterleri Evet Hayır 

  

1.Bir desen seçtiniz mi? 
  

 

2.Deseni karbon kâğıdı ile cebe geçirdiniz mi? 
  

 

3.Makineyi dikime hazırladınız mı? 
  

 

4.Uygun renkte ipi makineye taktınız mı? 
  

 

5.Desenin üzerinden makinede dikişle geçtiniz mi? 
  

 

6.İplikleri temizlediniz mi? 
  

 

7.İşlemin doğruluğunu kontrol ettiniz mi? 
  

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Uygulamalı testteki cevaplarınızın hepsinin “Evet” olmalıdır. Eğer “Hayır” cevabınız 

varsa uygulamayı tekrar ediniz. 

 

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz, diğer faaliyete geçiniz.  
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ÖĞRENME FAALİYETİ- 4 
 

Okul çantası sap çeşitlerini öğrenecek ,modele ve tekniğe uygun kulp (sap) 

hazırlayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 

 Okul çantası satışı yapan mağazaları gezerek kulp modellerini inceleyiniz. 

 

 Mağaza ve internet sitelerini gezerek kulp yapımında kullanılan malzemeleri 

araştırınız. 

 

 Kulp yapımında kullanılan malzemenin önemini arkadaşlarınız ile tartışınız. 

 

 Kulpun ergonomik açıdan önemini arkadaşlarınız ile tartışınız. 

 

 Bulduğunuz kulp örneklerine ait resimleri, sınıfa getirerek bilgilerinizi 

arkadaşlarınız ile paylaşınız. 

 

4. KULP (SAP) HAZIRLAMA 
 

4.1. Sap Çeşitleri 
 

Okul çantasında kulp; sırt askılığı, omuz askısı ya da çekçeki olsa da elde taşıma 

seçeneği sunması açısından genellikle monte edilir. Sap oluşturmanın farklı yolları vardır. 

Sapta kullanılan malzemenin dayanıklılığı kadar, sapın montaj şekli de önemlidir. Bir 

kulpun, kopmaması, aşınmaması ve ergonomik olması beklenir. Tutacak elin kavrayacağı, 

acıtmayacağı ebat ve şekilde hazırlanmış olmalıdır. 

 

4.1.1. Hazır Saplar 
 

 Plastik Saplar 

 

Plastik malzemeden, okul çantaları için üretilir. Farklı renk, şekil ve ebatları 

mevcuttur. Tek başlarına çantaya monte edilebilenleri olduğu gibi, yardımcı bir gereçle 

(kumaş, kolon, imperteks vb.) monte edilen modelleri de vardır (Resim 4.1). 

 

Bu modellerde hazır saplar ya halkalar ile tutturularak ya da yardımcı gerecin çantaya 

dikilmesi ile monte edilir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ- 4 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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 Metal Saplar 

 

Metalden üretilen çanta saplarıdır. Okul çantalarında pek kullanılmaz. Genellikle 

evrak çantası ve valizlerde kullanılır. 

 

4.1.2. Örgü (Kolon) Saplar 
 

Okul çantasında, imperteks malzemeden üretilen çantalarda en çok kullanılan sap 

çeşididir. Uygulaması son derece pratiktir. Dayanıklı bir malzemedir. Çantanın sık 

yıkanmasına olanak sağlar. Çantaya dikilerek monte edilir. Dikiş işleminin sağlam yapılması 

gerekir (Resim 4.2). Tek kat ya da çift kat çalışılabilir. 

 

Kolon sap, çantada tek başına kullanılabileceği gibi etrafına bir yardımcı malzeme 

(kumaş, deri, imperteks vb.) sarılıp dikilerek de uygulanabilir (Resim 4.3). 
 

 
 

Resim 4.1: Plastik hazır sap           Resim 4.2: Kolon sap 

 

 
Resim 4.3: Sarma kolon sap 
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4.1.3. Dikerek Hazırlanan Saplar 
 

Genellikle deri ya da suni deriden çalışılan saplarda kullanılan yöntemdir. İki şekilde 

uygulanır: 

 

 Kesme Sap 
 

Sap için kullanılan malzeme kesildikten sonra, kenarına herhangi bir işlem 

yapılmadan çantaya çeşitli şekillerde monte edilir. Sap, tek ya da çift kat çalışılır (Resim 

4.4). 

 

 Kıvırma Sap 

 

Sap için kullanılan malzemeye, sapı oluştururken ya kenar kıvırma yapılır ya da etrafı 

ikinci bir parça ile sarılarak sap üzerine dikilir. Bu yöntem, sapı kavramayı kolaylaştırır 

(Resim 4.5). 
 

       
Resim 4.4: Kesme sap                                   Resim 4.5:Kıvırma sap 

 

4.2. Sap Uzunluk Standartları 
 

Çantada sap uzunlukları yaşa, montaj işlemine ve malzemeye göre değişiklik gösterir. 

Önemli olan, elin içinden rahat geçebileceği ve gereksiz uzunluğun olmadığı ölçüyü 

kullanmaktır. Sap, ergonomik olmalı ve rahat kavranmalıdır.  

 

Malzeme ve montaj işlemi, kesilen ölçüyü etkiler. Bu nedenle sap uzunluğu 

belirlenmeden önce hangi üretim malzemesinin kullanılacağına ve uygulanacak montaj 

tekniğine karar verilmelidir. 

 

İlköğretim çantası için kolondan hazırlanacak bir sapta, ideal bitmiş uzunluk 21 cm’ 

dir. Bu modülde çalışılan sap, kolonun çantaya dikilmesi yoluyla oluşturulduğu için kıvırma 

ve dikiş payları sap uzunluğuna dâhil edilmiştir. 21 cm uzunluğunda bir sap elde etmek için 

28 cm kolon kesilir.  
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4.3. Sap Hazırlama 
 

Sap için uçları yakılarak kesilmiş kolon uygun renkte seçilmiş hazır plastik sapın 

içinden geçirilir. Plastik sap, kolon içinde ortalanır. 

 

Makine dikime hazırlanır. Kolona uygun renkte iplik takılır. Kolon uçları, her iki 

kenardan iki cm içeri kıvrılır. Makineye yerleştirilerek kıvrılan kenar 2 mm. içerden dikilir. 

Pekiştirme dikişi yapılır. Bu işlem, kolon kenarlarının atması ve temiz görünüm vermek 

içindir. Montaj aşamasında kıvrılan kolon uçları, gövde fermuar faltası üzerine dikilecektir 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Kullanılacak Araç Gereçler 

 

 Düz dikiş makinesi 

 Dikiş ipliği 

 Kesilmiş kolon 

 Plastik hazır sap (11,5 cm uzunluğunda ve 2 cm çapında) 

 Makas 

 Cetvel 

 

İşlem basamakları ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak çantaya uygun sap 

hazırlayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Hazır sap seçiniz. 
 Çantaya uygun renk ve ebatta plastik hazır 

sap seçiniz. 

 Kesilmiş kolonu hazır sapın içinden 

geçiriniz. 

 Kolonu hazır sap içine döndürmeden 

yerleştiriniz. 

 Kolon uçlarını iki cm’den içeri 

kıvırınız. 
 Doğru ölçü alınız. 

 Makineyi dikime hazırlayınız.  Uygun renkte ip ve dikiş ayarı yapınız. 

 Kıvrılan uçları 2 mm içerden makinede 

dikiniz. 
 Pekiştirme dikişi yapınız. 

 İplik temizleyiniz.  Kolonu kesmeyiniz. 

 İşlemin beklenen ölçütlere 

uygunluğunu kontrol ediniz. 

 İşlemin niteliğini sektör temsilcisi ya da 

öğretmeniniz ile değerlendiriniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız 

 
1. (   ) Çanta sapının ergonomik olması gerekir.  

2. (   ) Plastik hazır saplar, direkt çantaya monte edilir. 

3. (   ) Kesme sap, kenar kıvırma yöntemiyle yapılır. 

4. (   ) Sap uzunlukları, her yaşa ve her çantaya uygulanabilen standart ölçülerden oluşur. 

5. (   ) Sap hazırlarken kolon uçları, 2 cm içerden kıvrılarak dikilir.  

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız 

sorularla ilgili konulara geri dönerek tekrar inceleyiniz. Tüm sorulara doğru cevap 

verdiyseniz diğer öğrenme faaliyetine geçiniz.  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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UYGULAMALI TEST 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet,  kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz 

 

Değerlendirme Kriterleri Evet Hayır 

1.Hazır sap seçiniz.   

2.Kesilmiş kolonu hazır sapın içinden geçiriniz.   

3.Kolon uçlarını iki cm’den içeri kıvırınız.   

4.Makineyi dikime hazırlayınız.   

5.Kıvrılan uçları 2 mm içerden makinede dikiniz.   

6.İplik temizleyiniz.   

7.İşlemin beklenen ölçütlere uygunluğunu kontrol ediniz.   

 

 

 

 

  

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bürüm cevaplarınız 

“Evet” ise modül değerlendirme faaliyetine geçiniz 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 

 
 

 

Erkek cüzdanı yapma yeterliğini ölçmek için erkek cüzdanının kalıp, kesim, kredi 

kartı ve ana gövde montajını yapınız. Yaptığınız bu uygulamayı aşağıdaki ölçütlere göre 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Kriterleri Evet Hayır 

A) Kalıp Çıkarma   

1 Kesim araç ve gereçlerini hazırladınız mı?   

2 
Verilen ölçülere uygun olarak çanta parçalarının kalıplarını 

çıkardınız mı? 
  

3 Montaj ve birleştirme işaretlerini kalıplara aktardınız mı?   

B) Kesim   

1 Kesim araç ve gereçlerini hazırladınız mı?   

2 
Çanta parçalarını kalıplara uygun olarak ve gerekli sayılarda 

kestiniz mi? 
  

3 Montaj ve birleştirme işaretlerini aktardınız mı?   

C)Süsleme   

1 Çantaya uygun desen araştırdınız mı?   

2 Deseni cep üzerine aktardınız mı?   

3 Deseni makinede dikerek cebi süslediniz mi?   

4 İplik temizlediniz mi?   

D) Sap Hazırlama   

1 A) Çantaya uygun hazır sap seçtiniz mi?   

2 B) Kolonu hazır sapa geçirdiniz mi?   

3 C) Kolunun kenarlarını kıvırarak makinede diktiniz mi?   

 

 

DEĞERLENDİRME 
         Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz 

 

 

 

 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
                     ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

Sorular Cevaplar 

1. D 

2. D 

3. Y 

4. D 

5. Y 

6. D 

7. Y 

8. Y 

9. D 

10. D 

11. Y 

12. D 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

Sorular Cevaplar 

1. Y 

2. Y 

3. D 

4. D 

5. Y 

6. Y 

7. D 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

Sorular Cevaplar 

1. D 

2. Y 

3. Y 

4. D 

5. D 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

Sorular Cevaplar 

1. D 

2. Y 

3. Y 

4. Y 

5. D 
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KAYNAKLAR 
 

 

 

KAYNAKLAR 


